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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Cina Peranakan 

2.1.1. Definisi Cina Peranakan 

Menurut Gumulya (2017), Kaum Cina peranakan (atau biasa disingkat  

“peranakan”) merupakan sebuah sebutan untuk keturunan dari pernikahan laki-laki 

keturunan Tionghoa, yang telah  dan perempuan dari daerah setempat di Indonesia. 

Adanya proses pembauran dari perkawinan antar dua budaya yang berbeda 

menjadikan masyarakat Cina peranakan hidup seperti masyarakat pribumi, seperti 

menggunakan bahasa dari daerah setempat, menggunakan adat-istiadat yang tidak 

sepenuhnya menggunakan adat Tionghoa, hingga ke kebutuhan pangan, sandang, 

dan papan pada kaum Cina peranakan. Asimilasi budaya ini menyebabkan budaya 

Cina peranakan berkembang sebagai budaya yang dinamis, dengan menganut 

budaya dari Eropa dan budaya daerah setempat, dan tetap berpegang kepada budaya 

Tionghoa sebagai budaya utama mereka. (hlm. 131) 

2.1.2. Sejarah Cina Peranakan 

Menurut Baba & Nyonya Heritage Museum (2017), Cina peranakan pada mulanya 

berlayar menuju Asia Tenggara pada abad ke-12. Banyak kaum Tionghoa Selatan 

yang telah aktif berdagang sedari 2000 tahun yang lalu, namun permukiman 

permanen pertama di kota-kota di pulau Jawa dan Semenanjung Malaya (sekarang 

dikenal sebagai Malaysia) baru didirikan pada pada abad ke-13. Menurut Wee 

(2011) Tercatat bahwa  Laksamana Zheng He (dikenal dengan sebutan Laksamana 
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Cheng Ho), seorang Tionghoa-muslim, memulai perjalanan pertamanya diantara 

tahun 1405 dan 1407 M. Perjalanan tersebut diiringi oleh 62 kapal besar yang 

berisikan harta benda, dan 190 kapal yang lebih kecil. Tempat-tempat yang 

dikunjungi Laksamana Cheng Ho dan para awak kapalnya meliputi pulau Jawa, 

Palembang, Malaka, Sumatra, Ceylon (sekarang Sri Lanka) dan Kochi. 

Dikarenakan besarnya perdagangan dan perlautan saat itu, banyak pedagang dan 

pelaut yang memutuskan untuk tidak kembali ke rumah, namun menetap dan 

menjadikan tempat singgahan mereka sebagai rumah mereka.  

 

2.1.3. Masakan Cina Peranakan  

Iswara (seperti dikutip Kwa dkk., 2009) berpendapat bahwa masakan Cina 

peranakan merupakan hidangan yang khas dengan percampuran berbagai macam 

budaya didalamnya, namun tetap menjadikan budaya Cina sebagai rasa yang 

dominan dari masakan tersebut. Adanya budaya masakan ala Cina peranakan 

dimulai semenjak leluhur dari kaum Cina peranakan yang merasa makanan daerah 

setempat tidak cocok dengan selera mereka, kemudian mencoba membuat masakan 

yang cocok di lidah mereka, namun menggunakan bahan-bahan dari daerah 

setempat, dikarenakan perbedaan bahan-bahan masakan yang ada di Tiongkok dan 

di Indonesia. Para kaum Cina peranakan menggabungkan citarasa Melayu, Thai, 

dan Indonesia, yang menyukai masakan yang cenderung memiliki rasa pedas, 

dibaurkan dengan sebagian bumbu-bumbu dari Eropa, namun tetap menyajikan 

masakan mereka ala masakan Tiongkok. Dengan ini, kaum Cina peranakan secara 
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tidak langsung menciptakan resep-resep baru yang menggabungkan unsur-unsur 

masakan yang beragam. (hlm. 137) 

2.1.4. Jenis Masakan Cina Peranakan di Indonesia 

Menurut Jawa Pos (2015), Berbagai macam kuliner dibawa oleh perantauan 

masyarakat Tionghoa ke Indonesia, yang menjadikan sebagian ranah kuliner di 

Indonesia menjadi lebih beragam. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia 

yang tidak menyadari bahwa beberapa masakan di Indonesia merupakan masakan 

Tionghoa yang telah bercampur dengan cita rasa Indonesia, mulai dari pempek 

Palembang, Bakpia, Ronde, hingga capcai, karena masyarakat Indonesia telah 

familiar dengan cita rasa tersebut. Masakan peranakan hadir ke Indonesia 

dikarenakan masyarakat Tionghoa yang merindukan kuliner khas Tionghoa saat 

berada di Indonesia, namun menyesuaikan resep dan racikan masakan Tionghoa 

dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, tutur Ken Sutanto dalam artikel Jawa 

Pos (2015).  

Berikut contoh masakan Cina peranakan yang dirangkum oleh Jawa Pos 

(2015): 

- Pempek 

Makanan yang lebih terkenal berasal dari Palembang ini terbuat dari sagu 

dan daging ikan. Masakan peranakan ini telah ada sejak abad ke-17, 

menjadikan pempek sebagai sajian masakan peranakan yang telah lama 

ada di Indonesia. Asal usul nama pempek berasal dari panggilan 

pedagang bakso ikan (hiwan) pada zaman dahulu, yang dipanggil pek-

pek, yang berartikan “om” dalam dialek Hokkian, dan bakso ikan yang 
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semula bernama Hiwan akhirnya disebut sebagai pempek. Pempek dapat 

dibuat dengan jenis ikan apapun, namun lebih sering menggunakan ikan 

gabus atau ikan tengiri sebagai bahan baku utamanya. 

- Lumpia 

Lumpia pada awalnya berisikan sayur dan daging babi, dan merupakan 

salah satu kuliner yang asalnya berasal dari Tiongkok. Lumpia 

mengalami banyak pergeseran resep dan bahan baku setelah dibawa ke 

Indonesia, diantaranya perbedaan isian di setiap kota di Indonesia. 

Penggunaan rebung sebagai isian lumpia merupakan salah satu ciri khas 

masakan lumpia di Semarang, sementara itu penggunaan telur sebagai 

isian merupakan hal yang wajar dilakukan di kota Bandung, Indonesia. 

- Tahu Bakso 

Yong tahu, atau lebih dikenal sebagai tahu bakso, merupakan salah satu 

kuliner Cina Peranakan yang mudah ditemukan di daerah Medan dan 

Jawa Barat. Sajian ini merupakan salah satu kuliner yang berasal dari 

Tiongkok, dan biasa berisikan daging sapi atau daging babi di negara 

asalnya.  

- Ronde 

Salah satu kuliner Cina Peranakan yang pada umumnya disajikan untuk 

kegiatan sembahyang. Ronde berbentuk seperti bola, yang terbuat dari 

rebusan tepung ketan dan sedikit air, dan kemudian disajikan dengan kuah 

manis. Ada dua macam jenis ronde, yaitu ronde yang tidak memiliki isian, 
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dan ronde yang memiliki isian. Kacang, wijen putih, gula, dan wijen 

hitam umum dipakai menjadi isian dari ronde. (Hlm. 33) 

 

 Identitas Visual 

2.2.1. Definisi 

Menurut Landa (2010), Identitas visual adalah artikulasi visual dan verbal dari 

suatu brand atau suatu grup, termasuk semua aplikasi desain yang bersangkutan, 

seperti logo, kop surat, kartu nama, dan situs web, di antara aplikasi lainnya. Hal 

tersebut juga disebut sebagai brand identity, branding, dan corporate identity. 

Idealnya, identitas visual harus mengomunikasikan makna, menambah nilai, dan 

relevan dengan target audiensnya (hlm. 241).  Hal ini juga diungkapkan Wheeler 

(2018), Identitas visual adalah sebuah strategi bisnis yang mengambil semua 

peluang untuk membangun kesadaran (awareness), meningkatkan pengakuan, 

mengkomunikasikan keunikan dan kualitas, dan mengekpresikan perbedaan yang 

kompetitif. (hlm. 4). 

2.2.2. Manfaat 

Manfaat dari identitas visual menurut Wheeler (2018) adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan pelanggan untuk membeli. 

Identitas visual yang baik merepresentasikan perusahaan agar dapat 

langsung dikenali dan signifikan agar dapat diposisikan untuk mencapai 

kesuksesan. Identitas membantu untuk mengelola persepsi terhadap sebuah 

perusahaan dan membedakan perusahaan tersebut dari kompetitor lainnya. 

Identitas visual layaknya sebuah sistem yang pintar yang dapat menghargai 
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pelanggannya dengan cara membuat semua hal menjadi mudah untuk 

memahami fitur dan manfaat dari perusahaannya, dan perancangan ulang 

identitas visual yang lebih baik dapat menyenangkan pelanggan dan 

menumbuhkan loyalitas terhadap para pelanggan. Identitas visual yang 

efektif.  

2. Membuat penjualan lebih mudah. 

Identitas yang strategis berkerja diantara pelanggan dan kultur yang 

berbeda-beda untuk membangun sebuah kesadaran dan pemahaman untuk 

sebuah perusahaan dan pemahaman dari perusahaan tersebut. Dengan 

membuat visualisasi dari kemampuan dari perusahaan tersebut, Identitas 

yang efektif mengkomunikasikan proporsi nilai unik dari sebuah 

perusahaan dengan baik. Hubungan komunikasi diantara banyak media 

memberikan banyak sinyal untuk para pelanggan agar fokus kepada sebuah 

pelanggan. 

3. Agar membangun ekuitas sebuah brand menjadi lebih mudah 

Brand adalah salah satu dari reputasi sebuah perusahaan, dan merupakan 

salah satu aset perusahaan yang bernilai, bahkan sebuah perusahaan yang 

kecil dan non-profit juga harus membangun brand equity nya. Kesukesan 

mereka bergantung dengan kesadaran publik terhadap perusahaan, menjaga 

reputasi mereka, dan menjunjung tinggi nilai dari perusahaan mereka. 

Ekuitas sebuah brand terbangun dari rekognisi, kesadaran, dan loyalitas 

yang tinggi dari konsumen, yang membuat perusahaan menjadi lebih 
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sukses. Pengelolaan yang mengambil semua oportunitas dalam 

mengkomunikasikan nilai brand mereka adalah pengelolaan yang terbaik. 

2.2.3. Identitas Visual Yang Ideal 

Secara umum, ada 6 kriteria yang harus dicapai untuk sebuah identitas visual yang 

ideal. Berikut 6 kriteria untuk identitas visual menurut Keller (2014) : 

1. Memorable (berkesan) 

Mudah dikenali, dan mudah diingat. 

2. Meaningful (bermakna) 

Deskriptif dan persuasif. 

3. Likeable (menyenangkan) 

Menyenangkan dan menarik, kaya akan visual dan citra yang verbal, serta 

menyenangkan secara aestetika. 

4. Transferable (mudah diaplikasikan) 

Mudah diaplikasikan di berbagai kategori produk, melintasi batas geografis 

dan budaya. 

5. Adaptable (dapat beradaptasi) 

Fleksibel dan mudah di-update. 

6. Protectable (dapat dilindungi) 

Legal dan kompetitif. (hlm. 142) 

Wheeler (2018) juga mengungkapkan beberapa poin yang turut membantu sebuah 

identitas visual agar menjadi lebih ideal, yaitu sebagai berikut (hlm. 35): 

1. Vision (visi) 
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Visi yang kuat dan dapat menjadi fondasi yang baik adalah  adalah visi yang 

efektif, artikulasi, dan penuh semangat. 

2. Meaning (arti) 

Identitas yang baik berdiri karena sesuatu: ide besar, perencanaan yang 

strategis, nilai-nilai, dan beda dari yang lain. 

3. Authenticity (otentik) 

Keaslian dimulai dari kejelasan sebuah identitas akan pasarnya, posisinya, 

proporsi nilainya, dan perbedaan kompetitif dengan para kompetitor. 

4. Coherence (kelekatan) 

Sebuah identitas harus mudah diingat dan familiar oleh pemerhatinya. 

Konsistensi juga tidak perlu kaku agar lekat dengan identitasnya. 

5. Differentiation (perbedaan) 

Identitas harus menjadi beda dari lainnya, agar dapat bersaing dengan 

identitas lainnya untuk merebut perhatian dan loyalitas dari konsumen. 

6. Flexibility (keluwesan) 

Identitas yang efektif akan memposisikan perusahaan untuk berubah dan 

bertumbuh kedepannya. Flexibility akan membantu identitas agar mudah 

dalam evolusi strategi pemasaran kedepannya. 

7. Longevity (tahan lama) 

Sebuah kemampuan untuk bertahan dari sesuatu yang selalu berubah, 

terutama perubahan yang akan terjadi di masa depan. 

8. Commitment (komitmen) 
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Menaruh perhatian dan tanggung jawab terhadap identitas, termasuk nama 

identitas, merek dagang, sistem penjualan dan pemasaran, dan pemenuhan 

standar yang ada. 

9. Value (nilai) 

Membangun kesadaran konsumen, meningkatkan pengenalan, 

mengkomunikasikan keunikan dan kualitas, dan dapat mengekspresikan 

perbedaan dari segi kompetitif agar menghasilkan hasil yang terukur.  

2.2.4. Jenis Brandmark 

Kategori Brandmark berdasarkan menurut Wheeler (2019) adalah sebagai berikut: 

1. Wordmarks  

Akronim ataupun singkatan, nama perusahaan atau nama produk yang telah 

dirancang  menyampaikan produk atau positioning. Sering kali, font khusus 

dibuat khusus untuk merek untuk digunakan di seluruh semua pemasaran 

dan branding agunan mereka. Beberapa contoh termasuk Facebook, Disney 

dan Sony. 
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Gambar 2.1. Wordmark 

 ( https://nodinx.com/wp-content/uploads/2013/06/types-of-logos-word-mark-facebook-

disney-sony.png, 2013) 

 
2. Letterforms  

Desain yang unik menggunakan satu atau dua huruf dari nama brand 

tersebut, yang bertindak sebagai perangkat mnemonik (hal yang mudah 

diingat) untuk sebuah nama perusahaan. Banyak perusahaan memilih untuk 

menggunakan jenis logo ini karena inisial mereka dapat mengilustrasikan 

perusahaan dengan lebih baik daripada nama lengkap (nama terlalu 

panjang), nama sulit untuk diucapkan, atau tidak cukup jelas untuk 

membawa beratnya sendiri. Beberapa perusahaan dan organisasi yang 

menggunakan cap surat termasuk Hewlett-Packard, Chanel, dan General 

Electric. 
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Gambar 2.2. Letterforms / Lettermarks 

 ( https://nodinx.com/wp-content/uploads/2013/06/types-of-logos-letter-mark-hp-hewlett-

packard-chanel-ge-general-electric.png, 2013) 

 

3. Emblems  

Logo dimana nama perusahaan terkait erat dengan elemen bergambar. 

Beberapa contoh termasuk Starbucks, NFL, dan Harley-Davidson 

Motorcycles. 

 

Gambar 2.3. Emblem 

( https://nodinx.com/wp-content/uploads/2013/06/types-of-logos-emblem-starbucks-nfl-

harley-davidson.png, 2013) 

 

4. Pictorial marks  

Gambar literal yang mudah dikenali yang telah disederhanakan dan diubah 
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gayanya. Walaupun mereka menampilkan gambar bergambar yang mudah 

dikenali atau bentuk yang lebih ambigu dan abstrak, pictorial marks harus 

sederhana namun signifikan, dan memanfaatkan bayangan dan ruang 

negatif. 

 

Gambar 2.4. Pictorial Marks 

( http://www.ignytebrands.com/wp-content/uploads/ignyte-branding-agency-types-of-

logos-abstract-pictoral-conceptual-marks.png, 2017) 

 

5. Abstract/symbolic marks  

Abstract atau Symbolic Marks menggunakan visual abstrak dan simbolis untuk 

menyampaikan brand. Logo Abstract lebih cocok dipakai oleh perusahaan yang 

besar, karena bentuk logo yang ambigu. Contohnya adalah dari brand Hyatt, Merck, 

dan Darien Library. 
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Gambar 2.5. Abstract Marks 

(Wheeler, 2009) 

 

2.2.5. Metode perancangan 

Berikut metode perancangan identitas visual menurut Wheeler (2019): 

1. Conducting Research (melakukan penelitian). 

Sebuah brand memerlukan pemikiran yang baik dalam bisnis dan desain. 

Memahami organisasi brand tersebut merupakan prioritas utama, dimana 

kita harus memahami visi, misi, nilai, target pemasaran, kultur didalam 

perusahaan, keunggulan yang kompetitif, kelemahan dan kekurangan, 

strategi marketing, dan tantangan untuk kedepannya. Conducting research 

dibagi lagi menjadi insight (wawasan), market research (riset pasar), 

usability testing (pengujian penggunaan), marketing audit (audit 

pemasaran), competitive audit (audit kompetitif), language audit (audit 

bahasa), audit readout (pembacaan audit). 

- Insight (wawasan) 
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Meskipun penelitian adalah sebuah disiplin dalam mengumpulkan data 

dan menafsirkannya, wawasan berasal dari wilayah yang lebih pribadi 

dan intuitif. Wawasan dapat dicari dengan mendengarkan, memfokuskan, 

menyaksikan, memikirkan, mengkalkukasikan, membuat, mendesain. 

- Market research (riset pasar) 

Market research adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, 

mengevaluasi, dan menginterpretasi data yang mempengaruhi preferensi 

pelanggan terhadap produk, servis, dan merk. Wawasan baru mengenai 

perilaku, kesadaran, dan sikap dalam prospek dan pelanggan kadang 

mengindikasikan kesempatan untuk pertumbuhan kedepannya. Penelitian 

kegunaan akhirnya menjadi lebih utama. 

- Usability testing (pengujian penggunaan) 

Pengujian penggunaan adalah penelitian yang digunakan para desainer, 

insiyur, dan tim pemasaran untuk mengembangkan dan memperbaiki 

produk baru dan yang sudah ada. Metode ini dapat diperluas ke bagian 

manapun dari pengalaman pelanggan, pembelian, pengiriman, dan 

layanan pelanggan. Pengujian penggunaan berbeda dengan metode 

penelitian lain, pengujian kegunaan bergantung pada pengalaman 

pelanggan secara langsung terhadap suatu produk. Melalui pengamatan 

pada setiap pelanggan yang telah menggunakan produk tersebut, peneliti 

akan memperoleh feedback tentang baik buruknya produk tersebut. 

Peneliti dapat memperbaiki tiap kesalahan pada produk setelah merekam 

pengalaman pelanggan yang menggunakan produk tersebut. 
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- Competitive audit (audit kompetitif) 

Audit kompetitif adalah proses pengumpulan data yang dinamis. Audit 

kompetitif memeriksa brand, pesan utama, dan identitas kompetitor di 

pasar, dari identitas visual, slogan, hingga iklan dan website.  

- Audit readout (pembacaan audit)  

Pembacaan audit adalah step terakhir dari conducting research 

(melakukan penelitian). Presentasi formal akan dibuat untuk 

menggabungkan wawancara, penelitian, dan audit yang telah dilakukan. 

2. Clarifying Strategy (klarifikasi strategi) 

Fase klarifikasi strategi melibatkan pemeriksaan yang metodis dan imajinasi 

yang strategis. Klarifikasi strategi menggabungkan analisis, penemuan, 

sintesis, kesederhanaan dan kejelasan. Penggabungan ini merupakan salah 

satu bagian kombinasi pemikiran yang rasionalis dan kecerdasan kreatif, 

agar berbeda dengan pesaing lainnya. Tahapan-tahapan yang ada untuk 

klarifikasi strategi adalah narrowing the focus (penyempitan fokus), 

positioning phase , brand brief phase, naming phase (penamaan), dan 

renaming phase (penggantian nama). 

3. Designing identity (merancang identitas) 

Langkah ketiga setelah analisa dan klarifikasi strategi, perancangan visual 

dimulai di langkah ketiga. Desain adalah proses memadukan makda dan 

bentuk, dan merupakan proses berulang. Desain yang baik dapat 

memadukan imajinasi yang strategis, intuisi, keunggulan desain, dan 

pengalaman. Langkah ketiga memiliki tahapan sebagai berikut: Identity 
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system design (desain identitas), look and feel (tampilan dan nuansa), color 

phase (warna), typography phase (tipografi), sound phase (suara), trial 

application phase (aplikasi percobaan), presentation phase (presentasi). 

- Identity system design (desain identitas) 

Identity system design dibagi benjadi dua, yaitu symbol design dan 

logotype design. Symbol design meringkas ide kompleks menjadi bentuk 

visual berupa simbol. Dalam membuat symbol design, diperlukan skill, 

perhatian, kesabaran, dan disiplin sebelum memilih hasil final. Logotype 

design adalah sebuah kata (atau kata-kata) yang dirancang dengan font 

yang telah ditentukan (font dapat berupa font standar, dimodifikasi, atau 

digambar ulang). Jika berdiri sendiri, logotype tersebut dikatakan sebagai 

sebuah wordmark. Ketika sebuah logotype dijukstaposisikan dengan 

sebuah simbol, maka logotype tersebut disebut sebagai signature. 

Logotype yang baik adalah logotype yang telah mengeksplorasi semua 

berbagai tipografi, dapat dibaca dalam berbagai skala dan media.  

- Look and feel (tampilan dan nuansa) 

Look and feel adalah bahasa visual yang membuat sebuah rancangan 

menjadi terlihat berpemilik dan mudah dikenali. Tampilan dan nuansa 

juga mengekspresikan sudut pandang. Tampilan dan nuansa didukung 

oleh warna, pencitraan, tipografi, dan komposisi yang telah ditentukan, 

agar keseluruhan rancangan menjadi kohesif dan berbeda.  

- Color phase (warna) 
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Warna digunakan untuk membangkitkan emosi dan mengekpresikan 

kepribadian. Warna merangsang asosiasi dalam sebuah brand dan 

memperbanyak diferensiasi. Warna memberikan impresi yang baik untuk 

sebuah identitas. Dan dalam urutan persepsi visual, otak membaca warna 

setelah mengenal bentuk, sebelum mengenali konten yang ada di 

identitas. 

- Typography phase (tipografi) 

Tipografi adalah sebuah kunci utama dalam membangun identitas yang 

efektif. Banyak merk yang dapat mudah dikenali hanya dengan tipografi 

mereka yang konsisten dan berbeda. Tipografi harus mendukung 

positioning dan hirarki informasi.  

- Trial application phase (aplikasi percobaan) 

Desainer harus melihat identitas seperti yang dilihat oleh para pelanggan. 

Desainer harus melihat bagaimana identitas tersebut sesuai dengan 

pandangan dari pelanggan. Desainer perlu melakukan pengujian yang 

ketat sebelum konsep ditampilkan dan untuk menunjukkan fleksibilitas 

dan daya tahan dari identitas tersebut. 

- Presentation phase (presentasi) 

Merupakan bagian untuk mempresentasikan perancangan identitas yang 

telah jadi kepada perusahaan. 

4. Creating touchpoints 

Fase keempat, yaitu creating touchpoints, adalah tentang penyempurnaan 

desain dan pengembangan desain. Creating touchpoints juga merangkup 
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strategi dalam pembuatan konten, yang terdiri dari website, collateral, 

stationery, signage, product design, packaging, advertising, placemaking, 

vehicles, uniforms. 

5. Managing assets (mengelola aset) 

Mengelola aset membutuhkan kepemimpinan yang handal dan komitmen 

jangka panjang untuk melakukan segala hal yang dapat membangun brand 

tersebut. Meskipun semua mandat untuk mengelola aset harus datang dari 

kepemimpinan, brand sendiri harus dipahami oleh para karyawan terlebih 

dahulu.  

2.2.6. Brand Positioning, Brand Personality, Brand Essence, Brand Mantra 

Menurut Keller (2012), Brand positioning adalah pusat dari strategi pemasaran, dan 

merupakan sebuah tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar 

bernilai di benak pelanggan yang merangkup target sasaran. Positioning berarti 

menemukan “lokasi” yang baik di pemikiran konsumen dan segmen pasar, 

sehingga para konsumen dapat memposisikan brand sesuai dengan keinginan 

perusahaan. Brand positioning yang baik membantu strategi pemasaran dengan 

menjelaskan semua tentang brand tersebut, bagaimana brand tersebut mempunyai 

ciri khasnya sendiri, dan bagaimana brand tersebut serupa dengan brand lainnya, 

dan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan brand tersebut. 

 

 Menentukan positioning membutuhkan penentuan referensi (dengan cara 

menentukan target pasar dan menentukan kompetitor). Pada intinya, pemasar harus 

mengetahui hal-hal sebagai berikut: target konsumen, kompetitor utama, 
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bagaimana brand serupa dengan kompetitor, dan bagaimana brand tersebut berbeda 

dengan para kompetitor. 

Brand Personality terbentuk dari pengalaman konsumen dan aktivitas 

marketing, dan dapat menyerupai kepribadian dan nilai-nilai seperti pada manusia, 

seperti “modern”, “old fashioned”, “hidup”, atau “eksotis”. Lima dimensi dari 

brand personality adalah sincerity, excitement, competence, sophistication, dan 

ruggedness. 

Brand Mantra adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 3 sampai 5 kata yang 

menangkap esensi dari brand positioning. Hampir sama dengan brand essence, dan 

brand mantra bertujuan untuk memastikan bahwa semua semua karyawan dan 

mitra pemasaran eksternal untuk memahami hal-hal yang mendasar pada sebuah 

brand, agar mereka bisa bertindak sesuai dengan positioning dengan mudah. Brand 

mantra dapat menjadi sebuah pedoman yang mudah untuk memilih produk yang 

akan diperkenalkan pada sebuah brand, pemilihan iklan dan kampanye, bagaimana 

dan dimana brand tersebut harus dijual. Brand mantra membantu brand 

menghadirkan citra yang konsisten. Kapan saja konsumen menemukan sebuah 

brand di berbagai cara, bentuk dan wujud, pengetahuan mereka tentang brand 

memungkinkan akan memengaruhi atau mengubah ekuitas sebuah brand. 

Mengingat bahwa sejumlah besar karyawan berhubungan langsung atau tidak 

langsung dengan konsumen, tindakan dan pembicaraan mereka harus secara 

konsisten memperkuat dan mendukung brand. 
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 Mengenai desain grafis 

2.3.1. Desain grafis  

Menurut Landa (2010), Desain grafis adalah sebuah wujud komunikasi visual yang 

dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para penglihat. Desain 

grafis juga adalah sebuah representasi tentang sebuah ide, bergantung pada kreasi, 

pemilihan, dan pengaturan di elemen visualnya. Desain grafis yang kuat akan 

memberikan makna dan pesan yang kuat. Desain grafis dapat mempersuasi, 

menginformasikan, mengidentifikasi, memotivasi, meningkatkan, mengatur, 

membangun, menemukan, mengecap, mengikat, membawa dan menyampaikan 

sebuah pengartian dalam berbagai tingkatan. Desain grafis dapat menjadi sangat 

efektif, dan dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, dimana seseorang dapat 

membeli sebuah produk karena tertarik dengan desain dari kemasannya, atau 

seseorang dapat mendonasikan darahnya setelah melihat sebuah iklan layanan 

masyarakat. (hlm. 2) 

2.3.2. Prinsip desain 

Ketika membuat desain dengan elemen-elemen yang ada, desainer sebenarnya telah 

memanfaatkan dasar-dasar dari prinsip desain. Digabung dengan pengetahuan 

tentang konsep, jenis dan tipe gambar, dan elemen-elemen lainnya, desainer telah 

menerapkan prinsip-prinsip desain disaat membuat desain. Menurut Landa (2010) 

terdapat 4 prinsip dasar dalam Desain, dimulai dari Balance (keseimbangan) yang 

merupakan tentang stabilitas dan menciptakan keseimbangan dalam desain; 

penglihat menemukan kemudahan dalam menerima informasi melalui komposisi 

yang seimbang dan stabil. Unity (kesatuan) adalah tentang merancang sebuah 
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kesatuan terhadap elemen elemen yang saling terkait dengan lainnya; dibagi lagi 

menjadi proximity (kedekatan; elemen yang ditaruh berdekatan akan dianggap 

terkait), similarity (kesamaan; elemen yang terlihat serupa akan dianggap terkait) 

continuity (kontinuitas; elemen yang selaras akan dianggap terkait). Proximity, 

similarity, dan continuity adalah kata kunci untuk mencapai unity dalam sebuah 

desain. Dengan unity, banyaknya keragaman pada desain akan menambah minat 

visual bagi penglihat. Emphasis (penekanan) melalui hirarki visual meningkatkan 

kejelasan untuk penyampaian informasi dan komunikasi. Rhythm (ritme) digunakan 

untuk menciptakan arah dari satu elemen ke elemen lainnya agar informasi dari 

grafis dapat tersampaikan dengan baik. Melalui studi empiris, seiring waktu, 

pengetahuan dari setiap prinsip akan menjadi sifat kedua, yaitu berupa kesadaran 

yang terkondisi kepada seorang desainer. Secara tidak langsung, prinsip desain 

akan tertanam pada setiap desain yang akan dibuat, dan desainer akan langsung 

memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. 

 

2.3.3. Warna 

Menurut Landa (2010), Pembelajaran tentang warna layak untuk dipelajari, karena 

warna adalah elemen desain yang kuat dan sangat provokatif. Warna adalah bagian 

dari cahaya, dan hanya dengan cahaya kita dapat melihat warna. Warna yang kita 

lihat pada permukaan benda-benda di lingkungan kita dan dikenal sebagai cahaya 

yang dipantulkan atau warna yang dipantulkan. Ketika cahaya mengenai sebuah 

objek, sebagian cahaya diserap, sedangkan cahaya yang tersisa atau yang tidak 

diserap dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan adalah apa yang kita lihat sebagai 
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warna. Misalnya, tomat menyerap semua kecuali cahaya merah; oleh karena itu, 

merah memantulkan cahaya.  

Warna digunakan untuk membangkitkan emosi dan mengekspresikan 

kepribadian. Ini merangsang Brand Association dan mempercepat diferensiasi. 

Sebagai konsumen, tentu saja kita tau dan mengenali bahwa warna dari brand Coca-

Cola merah. Saat melihat brand Tiffany.co, kita tidak perlu melihat logonya, karena 

warna dari brand Tiffany.co sudah memberikan trademark untuk brand tersebut. 

 

Gambar 2.6. Warna yang khas dari brand Tiffany.Co 

(https://www.hercampus.com/s3/files/styles/hcxo_croppable_embed/s3/body-

images/2017/12/05/tiffany.jpg?itok=FiJNWn38 , 2017) 

 

Sementara itu, menurut Wheeler (2018), inilah syarat-prasyarat untuk menaruh 

warna pada brand identity: 

- Menggunakan warna untuk membangun rekognisi masyarakat dan 

membangun brand equity  

- Mempelajari warna dengan konotasi yang berbeda-beda di setiap 

budaya 

- Warna dipengaruhi oleh berbagai metode produksi 
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- Desainer harus memastikan warna tetap sama di setiap media yang 

digunakan 

- 60% masyarakat membeli sebuah produk karena warna yang digunakan  

- Warna terbagi dari berbagai macam klasifikasi dan teorinya. 

2.3.4. Tipografi 

Menurut Wheeler (2018), tipografi merupakan hal yang teramat penting dan 

merupakan hal dasar untuk sebuah identitas. Perusahaan seperti Apple, Mercedes-

Benz, adalah perusahaan yang dapat langsung diingat oleh masyarakat karena 

tipografi identitas mereka yang berbeda dan konsisten yang selalu digunakan 

dengan baik dan bertujuan untuk digunakan selama berulang-ulang. Citra 

perusahaan yang terpadu dan koheren tidak mungkin terbentuk tanpa tipografi yang 

memiliki kepribadian yang unik dan keterbacaan yang inheren. Tipografi harus 

mendukung strategi positioning dan hierarki informasi. Tipografi program identitas 

perlu berkelanjutan dan bukan mengikuti tren.
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